Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka

POBĚŽOVICKO

červen 2007

Číslo: 06/07

Bezplatný výtisk

Pojďte s námi na výlet

Ne nadarmo se říká: „Všude
dobře, doma nejlépe.“
A tak jsme letošní společný
výlet přátel z obou stran hranice naplánovali u nás doma,
v České republice.
Termín byl stanoven na dva
dny – 19. a 20.5. 2007 a centrem se stala Šumava a její malebná krajina.
Program byl zaměřen na turistiku pro méně náročné i náročnější. Sluníčko a dobrá nálada
nás provázely již od sobotního

rána a po dobré svačince procházka od Antýglu podél řeky
Vydry k Čenkově Pile s malou
zastávkou na tradiční Turnerově chatě nepřipadala nikomu
dlouhá. Cestou jsme obdivovali divokou řeku a její „obří hrnce“, na chatě při malém občerstvení pobesedovali o všem
možném a u Čeňkovy Pily vyzkoušeli svoje znalosti z oblasti
techniky.
Večer patřil společné večeři již
v Sušici a všech 40 účastníků

pak složilo hlavu ve čtyřech
různých ubytovacích zařízeních.
Po hodnotné snídani jsme
v neděli posoudili svoje schopnosti a z Prášil se vydali buď k
Prášilskému jezeru nebo na
Poledník a z něho k jezeru.
Šťastný návrat všech byl oslaven v obci Prášily společným
posezením při dobré kávě a
k ní něco k snědku.
Při zpáteční cestě byl vysloven
vřelý dík především našemu
vynikajícímu znalci tamější
krajiny, žáku kurzu češtiny,
Rudi Simethovi, jenž má Šumavu prochozenou a procestovanou na kole víc než kdokoliv
z nás.
Šumava nás zase o kousek více
sblížila, scelila náš kolektiv,
odstranila jazykové zábrany a
stanovila další cíl – v srpnu se
chystáme na Pancíř, Černé a
Čertovo jezero. Už se moc těšíme.
Půjdete s námi?
M. Šebestová

Javor nás opět nezklamal
Stalo se již tradicí, že žáci naší
školy putují každoročně se žáky partnerské školy ve městě
Oberviechtach na Javor.
Ani letošní rok nebyl výjimkou. 23.5.2007 vystoupilo tedy
43 žáků obou škol až na samotný vrchol.
Cestou jsme autobusem trénovali 1. české a bavorské věty,
na Javoru dobře posvačili, prozkoumali krajinu a po obědě
směřovali kolem Velkého javorského jezera do městečka
Bodenmais. Zde jsme obdivovali zručnost tamějších sklářů a
poté nakoupili i malý dárek domů. Tady nás provázel už déšť,
ale Javor nám poskytl opět

slunce, nádherný výhled
a jako vždy
nezklamal.
Na
závěr
jsme si navzájem poděkovali za
ob ou s t r a n nou finanční
pomoc
–
z české strany za finanční prostředky
na autobus
poskytované z projektu Interreg a z německé strany za uhrazení jízdného gondolové dráhy
a slíbili jsme si opětovné setká-

O tom, že školní výlet se dá
prožít jen několik kilometrů
od domova, se přesvědčila
skupinka 17 žáků 6. třídy ZŠ
Poběžovice. Jejich cílem bylo rekreační středisko OÁZA

Pivoň.
Od čtvrtečního odpoledne do
nedělního oběda se dětem věnovala třídní učitelka Eva Hegrová. Na pomoc si vzala babičku jednoho žáka a tetu
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ní na podzim letošního roku.
M. Šebestová

V ÝL E T

jedné žákyně - pí. Volfíkovou
a pí. Prexlovou. Všechny tři
připravily dětem velice bohatý a zábavný program po celé
tři dny. Všichni prošli okolí
Pivoně, podívali se na Pivoň
dokončení na str. 3

Zamyšlení
Začíná se blýskat na lepší časy.
Tedy alespoň v Poběžovicích a
v "osadách". Všude se konaly
dětské dny. A v Zámělíči mají
dokonce nové dětské hřiště. I
když se život obce poněkud obrátil. A rozvíjí se na pravém břehu Pivoňky. Vlastně v místech,
kde ves vzala svůj počátek. Nejde jen o dětský den. Jde o to, co
znamená domov. Že by už žádné
bytovky? Ale rodinný život na
vlastní půdě a s představou pokračování rodu v rodném hnízdě. A k tomu přispívají akce, při
kterých nejde jen o peníze a kdy
lidé spoléhají na vlastní síly.
Druhá věc ovšem je, aby si dokázali vyjít vstříc, aby vynechali
různé žabomyší války o kousek
plotu či trávníku a také, aby si
nezáviděli. Neboť závist a následující činy a zlomyslnosti, které
v lidech tato nešťastná vlastnost
vyvolává, jsou počátky všeho
zlého. A také to, že se zapomíná, že bez práce nejsou koláče a
že co si člověk sám neudělá, to
většinou nemá. Ale nejde jen o
dětské dny. Vztah k rodné hroudě projevují i tak nenápadná
sdružení, jako je Dobrohost a
Abrahám. Z hlediska filozofie
dějin jsou to dva zajímavé spolky. A to jak svým složením - tady mám na mysli značně odlišná
data narození většiny jejich členů, ale i to, nač se činnost těchto
občanských sdružení zaměřuje.
Dobrohost: kapličky, pomníky,
přednášky - zkrátka, nač síly
členů stačí a zaměřený na dějiny
Poběžovic obecně a Abrahám?
Ten si vybral (alespoň pokud je
mi známo) oblast poněkud odlišnou. A to věci týkající se poběžovických židů. Tedy dějiny komunity, která to nikdy v dějinách neměla lehké, ale která se
přesto dokázala prosadit. (Tedy
než svět dovolil, aby se za
všechny závistivce - počínaje
Araby a konče křesťany - židům
za jejich schopnosti udržet se,
přes všechny zákazy a pogromy,
pomstil Hitler a jeho soldateska.) Židé žili v Poběžovicích
dlouho. Určitě ale jejich příchod
souvisel až s dobou, kdy se z
Poběžovic stal nejprve "markt"
tedy městys, tj. L.P. 1424 či spíše, kdy už tu bylo město Ronšperk, tj.od L.P. 1506. A to proto, že v této době se židé směli
živit hlavně jako obchodníci a
obchod byl spojen se středověkými trhy. Ale i tak je zapomenutý hřbitov v poli významnou
památkou a je dobře, že znovu
ožije. I když mnohé pomníky
dřímají v základech školy či na
pokračování na str. 2.
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Výběr z usnesení z 15. jednání RM Poběžovice, ze dne 29.5.2007
RM schvaluje nákup nového spojkového mechanismu k žacímu traktoru zn. Yardman, který
využívají Služby města Poběžovice k sekání travnatých ploch ve městě, ve výši cca 10.000.-Kč
bez DPH.
RM stanovuje limit pro čerpání měsíční výše hovorného ze služebního telefonu vedoucího Služeb města Poběžovice na 1000.-Kč. Částka o kterou bude tento limit překročen bude hrazena
uživatelem.
RM souhlasí s vystavením objednávky na provedení opravy střechy bytového domu čp. 224, v
souladu s nabídkou firmy Střechy ZAKO, v celkové částce 33.417.-Kč vč. DPH s tím, že tato
částka bude hrazena z uplatněné pojistné události v rámci pojištění majetku města.
RM schvaluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole v Poběžovicích, ve školním roce
2006/2007 s tím, že počty dětí v jednotlivých třídách budou následující: 1. třída - 28, 2. třída 25, 3. třída - 20.
RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Poběžovice v období 2.-4.7.2007 v případě, že počet
dětí přihlášených k pobytu v zařízení, poklesne pod 6.
RM rozhodla o rozdělení finančního daru 300.-CHF mezi Základní školu Poběžovice a Mateřskou školu Poběžovice ve výši 150.-CHF pro každé zařízení.
RM bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o neodkladném odstranění stavby skladu I. a
bývalé stáje a skladu II., postaveného na pozemku p.č. 74 v k.ú. Poběžovice, vydané Stavebním úřadem Poběžovice a adresované p. Johannu Wiesnerovi.
RM doporučuje ZM prodat pozemek p.č. 943/5 v k.ú. Zámělič za standardních podmínek.
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p.č. 901/2, o výměře 3 m2, 901/18 o výměře
1241 m2 vše v k.ú. Poběžovice, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, za pozemky p.č.
296/2 o výměře 370 m2, 934/15 o výměře 631 m2, 336/14 o výměře 3 m2 a 336/15 o výměře 4
m2, vše v k.ú. Poběžovice, ve vlastnictví města.
RM bere na vědomí žádosti Ing. Jana Pudivítra a p. Zdeňka Drahoše o odkoupení části pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice a pověřuje starostu jednáním s vlastníky části dotčených pozemků, Ing. Bartošem, Marií Příhonskou, Boženou Bláhovou a Milanem Bláhou o možnosti
směny či prodeje uvedených pozemků.
RM nedoporučuje ZM vyhovět žádosti pí. Jany Seidlové, Zahradní 103, Poběžovice o odkoupení části pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice.
RM nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 932/1 v k.ú. Poběžovice, žadateli p.
Petru Šabkovi, Dobrohostova 106, Poběžovice. Budoucí využití veřejných pozemků v ulici Budovatelů je předmětem připravované studie komunikací a odstavných ploch a není tudíž vhodné pozemky prodávat, dokud nebude studie připravena.
RM předběžně souhlasí s prodejem vybraných pozemků v Sezemíně, s výjimkou přístupových
komunikací k nemovitostem s tím, že teprve po vyhotovení oddělovacího plánu bude stanovena
cenová mapa pro prodej jednotlivých pozemků a poté bude prodej předložen k projednání ZM.
RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Plzeňského kraje o odeslání dotace na udržení
akceschopnosti jednotek SDH obcí, kategorie JPO II, ve výši 150.000.-Kč.
RM bere na vědomí oznámení MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí, o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s pozemními vodami - k jejich odběru ze stávajícího vodního zdroje pro Druhou Poběžovickou a.s.
RM bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, akce Město Poběžovice, Květinová ulice - vodovodní řad.

Výběr z usnesení z 6 . jednání ZM Poběžovice, ze dne 6.6.2007
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31.3.2007 s příjmy ve výši +10.089.481,83 Kč,
výdaji ve výši -10.324.497,26 Kč a financováním splátek půjček a úvěrů ve výši +666.400,- Kč (úvěr na
nákup stavebního stroje) a -593.743,29 Kč (pravidelné splátky úvěrů), přičemž výše závazků k 31.3.2007
činila -1.325.134,91 Kč a pohledávek +452.257,74 Kč.
ZM schvaluje závěrečný účet města Poběžovice na rok 2006 v předloženém znění bez výhrad.
ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků p.č. 296/2 dle KN o výměře 370 m2, p.č. 934/15
dle KN o výměře 631 m2, p.č. 936/14 dle KN o výměře 3 m2 a p.č. 936/15, dle KN o výměře 4 m2, vše v
k.ú. Poběžovice u Domažlic, ve vlastnictví města Poběžovice do vlastnictví Plzeňského kraje.
ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků p.č. 901/2 dle KN o výměře 3 m2 a p.č. 901/18 dle
KN o výměře 1241 m2, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic, ve vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví
Města Poběžovice.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 901/19 dle KN o výměře 888 m2 , druh pozemku ostatní
plocha – silnice, v k.ú. Poběžovice u Domažlic, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Poběžovice.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. st.30 dleKN, o výměře 676 m2 a části pozemku p.č. 1374/14 dle
KN o výměře 31 m2 vše v k.ú. Ohnišťovice (dle nového GP pozemek p.č. 1463 dle KN, o výměře 707
m2 ), manželům Petrovi a Janě Kauskovým, bytem Ohnišťovice 2, Poběžovice za cenu 40,- Kč/ m2.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 427/1 dle KN, o výměře 149 m2 , v k.ú. Poběžovice
u Domažlic (dle nového GP pozemek p.č.427/29 dle KN) za cenu 150,- Kč/ m2.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 943/5 dle KN, o výměře 19 m2, v k.ú. Zámělíč za cenu
40,- Kč/m2.
ZM neschvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 668/1 dle KN, v k.ú. Poběžovice u Domažlic, o
který požádala p. Jana Seidlová, bytem Zahradní 103, Poběžovice.
ZM neschvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 932/1 dle KN, v k.ú. Poběžovice u Domažlic, o
který požádal p. Petr Šabek, bytem Dobrohostova 106, Poběžovice.
ZM schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Český les“ v předloženém znění.
ZM doporučuje valné hromadě dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Český les“ rozhodnout o případném novém názvu svazku na nejbližším jednání valné hromady.
ZM souhlasí se zněním stanov MAS Český les v předloženém znění.
ZM bere na vědomí Strategii MAS Český les v předloženém znění a jako člen dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Český les souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Český les.
ZM souhlasí s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města Poběžovice, pro rok 2008, na krytí
pohotovostí členů vykonávajících službu v jednotce JPO II Poběžovice, v místě svého bydliště, ve výši
minimálně 50% mzdových nákladů tak, aby byla zajištěna akceschopnost jednotky.
ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření a inventuru Mikroregionu Radbuza, za rok 2006, včetně zprávy auditora s výrokem - bez výhrad.
ZM bere na vědomí základní parametry návrhu dohody mezi městem Poběžovice a p. Liborem Hammerem a pověřuje starostu urychlenou přípravou návrhu smluvního vztahu a po projednání v Zastupitelstvu
města Poběžovice, jeho uzavřením.

dokončení ze str. 1.
zahradách soukromníků. Kosti obchodníčků s čímkoliv, ale i opravdových vzdělanců, neboť vzdělání
hlavně lékařské a právnické, byla
také oblast, kde se tito vyznavači
Starého zákona mohli uplatnit, zůstaly, tam kde byly původně uloženy. A místo jejich posledního odpočinku si zaslouží, aby nebylo zapomenuto. I jako varování před
každým fanatismem, před závistí a
netolerancí.
A i když se zdá, že nové dětské
hřiště v Zámělíči, Dobrohost a Abrahám spolu souvisejí jako nebe a
dudy, jde jen o zdání. Všechny tyto
věci spojuje to, že domov není pro
aktéry tohoto způsobu realizace
vztahu k místu rodiště, či bydliště,
pouhou teorií, ale že všichni ti, kteří věnují ať už současnosti či historii nezištně svůj čas, mají svůj domov rádi a doufají, že tento vztah
si osvojí i jejich potomci.
Marie Špačková

Aktuálně
ve městě.
Město a jeho obyvatelé stále bojují
s akcí kanalizace a všemi problémy, které ji doprovází. Jedná se o
všem dobře známé nerovnosti povrchů vozovek, prašnost, kamení
na komunikacích apod. Problém
nastal v Nádražní ulici, kde byl
kanalizační sběrač pokládán ve
velkých hloubkách a hutnění zásypové zeminy nevyhovělo zkouškám. Proto zde firma CHVAK, a.
s., Domažlice musela část zeminy
odbagrovat, zavézt výkop jiným
materiálem a znova zhutnit. Práce
se tím značně prodloužily a tato
důležitá komunikace bude i nadále
pro provoz uzavřena. V současné
době je již položena podkladová
vrstva asfaltu a bude se pokládat

vrstva konečná.
Jinde se již výkopové práce dostaly do závěrečného stadia a provádějící firmy přistupují k realizaci
jednotlivých kanalizačních přípojek, na hranice soukromých pozemků.
Na konci Masarykovy ulice, u nádraží ČD byla vybudována přečerpávající stanice, která bude pomáhat dopravit odpadní vody za potok, do čistírny odpadních vod.
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ský klášter, který se opravuje. Zastavili se u chovatele
koní pana Mila a prohlédli si
místní sádky. Nezapomněli
ani na kulturu a sport. Děti
připravily na páteční večer
program a ukázaly svůj smysl pro humor. S programem
vystoupilo několik skupinek
dětí. Děvčata se představila
se scénkou „Půjčka od nás a
bez ručitele.“ Další skupinka
sehrála scénku z pořadu TELE TELE. Třetí skupinka
nám poradila jak si pomoci

když nás postihne zácpa. Jejich věta - Jeden hrnek pivoňského čaje a už nedoběhneš - je velice vtipná.
Zlatým hřebem večera bylo
vystoupení skupiny Kabát
(kluků ze 6. třídy.) Pomohla
jim i kytaristka Hana. Skupina měla velký úspěch a
musela přidávat písničky.
Svoje vystoupení musela zopakovat také v sobotu večer.
V sobotu večer si na oplátku
připravili dospělí také jedno
překvapení. Oblékli se do
pánských pruhovaných py-

žam a zazpívali dětem „Jede,
jede mašinka.
Po setmění připravila pro
všechny přítomné noční stezku odvahy paní Adamcová ze
školní družiny. Především
děvčata ukázala, že jsou velmi statečná když prošla celou
trasu lesem plnou strašidel.
Děti využily sportovní areál
a zahrály si např. fotbal, badminton, vybíjenou a kulečník.
Všem se zde líbilo a neradi
odjížděli po nedělním obědě
domů. Slíbili si, že když to

bude možné, sejdou se tu
příští rok zase. Chtěla bych
také poděkovat skvělé kuchařce pí. Timurové a samozřejmě velké poděkování patří také panu Jiřímu Timurovi,
protože všem vycházel vstříc.
Také bych chtěla poděkovat
hlavní organizátorce paní
Evě Hegrové, babičce Mileně a tetě Haně za to, že věnovaly tři dny svého volna našim dětem. To, v dnešní uspěchané době, oceňujeme. Výlet byl skvělý - děkujeme.
Za rodiče dětí Věra Ulrychová

Z vyprávění pamětníků
Pětset sedmnáct let uplynulo
od postavení chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. Byla by to dlouhá řada
kněží, kteří celebrovali u zdejšího oltáře mši svatou.
Jedním z nich byl Němec, p.
Johann Thema. Nejprve zde
kaplanoval, po smrti faráře P.
Šandy (nar. 4.8.1880, okr. Prachatice - zem. 20.4.1937 v Poběžovicích), také administroval
poběžovickou farnost, až byl
15.10.1940 nedobrovolně přemístěn do Šitboře. Tento kněz
měl nejprve v r. 1940 - ač národností Němec - zakázáno vyučování dětí. V r. 1941 byl
udán za poslech zahraničního
rozhlasu, zatčen 15. února v
Šitboři a spolu s matkou a bratrem poslán do koncentračního
tábora v Dachau. Zároveň s
ním byly zatčeny ze stejného
důvodu sestry zdejšího kláštera, řádu sv. Karla Boromejského - Leontýna Marie a představená Febronia Mauerová a
odeslány do koncentračního tábora. Klášter obsadilo gestapo.
P. Thema se v Dachau sešel s

dalším poběžovickým rodákem
německé národnosti, cestářem
Wolfem, který byl pro místní
nacisty, jako sociální demokrat, nežádoucí. Ten ochotně
sháněl oblíbenému knězi jídlo,
aby ho uchránil před smrtí hladem. P. Thema mu po válce za
tento křesťanský skutek, v poběžovickém chrámu, veřejně
poděkoval. Po nástupu komunistů k moci, farář Thema nerespektoval zákaz slavení svátku
Božího Těla a zásahem okresních funkcionářů byl přeložen
do Horšic. Odtud se později se
souhlasem státních orgánů odstěhoval do západního Německa, kde později zemřel.
UPOZORNĚNÍ
Předchůdce P. Thomy, v
Městský
úřad Poběžovice
poběžovické farnosti, již zmiupozorňuje občany na
ňovaný P. Šanda, od jehož
končící termín, splatnosti
smrti v dubnu, uplynulo sedmdesát let, je pohřben na zdejším místního poplatku za odvoz a
hřbitově, nedaleko kaple a je
likvidaci komunálních
potěšitelné, že jeho hrob i po odpadů. Ten je nutno zaplatit
tolika letech nebývá bez květin.
nejpozději do
Dle vyprávění zesnulé paní
Holubové sepsala
Hj.

30.6.2007

H R A J E M E

Rok utekl jako voda a je tu
opět 1. červen - Mezinárodní
den dětí. I ve školní družině
jsme měly chuť a dobrou vůli
dětem připravit den trochu
jiný než obvykle. Podařilo se
nám to díky sponzorům - podstránka 3 nik KEL montážní

S I

S P O L U

technika s.r.o., Bělá nad Radbuzou nám poskytl finanční
podporu a pan Radek Kuneš
přivezl klobásy pro děti. Existenční starosti byly za námi a
mohly jsme začít,za co mnohokrát děkujeme.
Na zahradě a dvoře školní dru-

žiny byla připravena stanoviště
pro jednotlivé úkoly, na kterých dbali o dodržování pravidel žáci 6. třídy - Adamcová,
Baboráková, Bláha a Václavovic i paní Kohoutová, kteří
nám ochotně přišli pomoci.
Děti, celé natěšené chtěly jít na
1. stanoviště, ale čekalo je překvapení. Svoji způsobilost musely dokázat tím, že se zbavily
obavy ze tmy a uzavřeného
prostoru a musely prolézt
strachovým pytlem. To ovšem
zvládly všechny a hurá na slalom na koloběžce, pak přenášet míček na pálce, házet
kroužky na trny, pro změnu
házet míč do koše ve výšce a
nakonec házet "čáru" s kroužky přesně na lano. U každé
disciplíny děti dostaly barevné
lístečky za splnění a mohly
začít vybírat z cen. Buď nějakou drobnost, která se hodí nebo sladkost. Nikdo neodešel s
prázdnou a co víc, mohl se těšit na osvěžení v podobě nanu-

Česká spořitelna,
pobočka Poběžovice

OZNAMUJE:
Z důvodu čerpání
dovolené, bude
pobočka ČS., a.s,
v Poběžovicích,
v době
od 30.7. do 10.8.2007

UZAVŘENA!
Bankomat bude
v provozu.
ka. Aby hodování nebylo dost,
přemístili jsme se k ohni, který
nám připravil pan Vorel. Ti šikovnější si opekli klobásku sami,ostatním rády pomohly vychovatelky i s doplňky - hořčicí, kečupem, křenem a chlebem. Samozřejmě i pití bylo k
dispozici. U dobrého jídla
jsme si zhodnotili celé odpoledne, popovídali i o ostatních
věcech, které děti trápí i dělají
radost. Během odpoledne se
vystřídalo 40 dětí a v 16 hodin,
kdy měly odcházet domů, byly
překvapené, že už čas uplynul.
Máme dobrý pocit, že si děti
užily odpoledne tak, jak by
měly prožívat celý svůj dětský
život. S pocitem, že někomu
na nich záleží a že je má někdo
rád. Romana Adamcová
Alena Tauchmannová

Další zdařilý projekt

Poděkování Vzpomínka
Děkujeme všem, kteří přišli
dne 5.6.2007 doprovodit na
poslední cestě pana

Rudolfa Janzu.
Za projevenou soustrast
a květinové dary děkují
děti s rodinami.

Téměř na konci školního roku,
14.6.2007, se uskutečnil v pořadí
již 2. společný výlet našich žáků
s partnerskou školou Oberviechtach dotovaný z projektu Interreg.
Zvolili jsme osvědčený Hohen Bogen a s sebou vzali vybrané žáky
8. ročníků, kteří se učí německý
nebo anglický jazyk.
V Oberviechtachu přistoupila 7.
třída s třídním učitelem Horstem
Bittnerem, zástupcem školy,
v doprovodu jeho kolegyně, p.

PROGRAM KINA
v červenci 2007

6.7. Hudbu složil, slova
napsal (USA)
13.7. Vlajky našich otců
(USA)
20.7. Roming
(ČR/Rumun./Slovensko),
v hlavních rolích Marián
Labuda a Bolek Polívka,
komedie od tvůrců filmu
Účastníci zájezdu
27.7. Krvavá sklizeň
(USA)

Noční prohlídky
zámku
Dne 7. července budou prováděny noční prohlídky poběžovického zámku. Zájemci o tento zajímavý zážitek získají více informací v MKIS Poběžovice.

Seebauer.
Naše cesta směřovala nejdříve tradičním autobusem firmy TUR
BUS k bobové dráze tamějšího vrcholu, kterou jsme za krásného
slunného počasí
zakončili na
atrakcích pro děti poskytovaných
za odměnu zdejší firmou, jež bobovou dráhu spravuje.
Potom jsme pokračovali směrem
ke sklářskému městečku Arnbruck
a zasvětili se do teorie i praxe zdejších sklářů, prohlédli si celý areál,

Josef Franta
z Poběžovic.

posvačili, popovídali si s kamarády
a načerpali čerstvých sil na cestu
zpáteční, jež proběhla bez problémů, a spokojeně se vrátili do svých
domovů.
Oceňujeme velmi, že se p. M. Šebestové opět zdařil projekt, pomocí
Stále vzpomíná manželka
něhož získáváme finanční proVlasta
středky na společné akce s našimi
a děti s rodinami.
partnery za hranicemi, které nejsou
nikdy bezúčelné. Bez nich bychom
z naší strany asi jen velmi těžko
Měl jsi nás všechny rád,
podobná setkání mohli podniknout. Snad se nám v příštím roce tolik jsi chtěl žít, ale srdíčko Tvé
těžce nemocné,
bude zase tak dařit, jako tomu bylo
se náhle zastavilo
dosud.
Dagmar Krtová,
učitelka německého jazyka

Koloběžky a kolečkové brusle
V pondělí dne 21. května
se konala v 16.30 u hasičské zbrojnice soutěž na
koloběžkách a kolečkových bruslích. Sešlo se
kolem 30 dětí, které soutěžily ve třech disciplínách. Počasí bylo nádherné a děti byly netrpělivé,
kdy soutěž začne. Ovšem
paní učitelky začátek prodlužovaly a napínaly nás.
Přišly také 4 dětičky od 2
do 6 roků, potom žáci od
1. do 4. třídy a zástupci 5. až 9.
třídy. A pak závody začaly.
V první disciplíně se jela osmička.
V druhé disciplíně se jelo přes
prkno, potom mezi prkny a nakonec se házely kruhy. Ve třetí disciplíně se projížděl slalom. Pak paní
učitelky vybraly lístečky s časy, v
jednotlivých disciplínách a než
vše vyhodnotily, děti si ještě hrály. Najednou se ozvalo z řad dětí:
,,Už se hodnotí!“
Paní učitelka J.Mentová vyhlásila:
,,V kategorii 1. - 4. r. se na 3. místě umístila na koloběžkách Lenka
Kušková, na 2. místě Jana Pivoňková a na 1. místě Tomáš
Václavovic.
V kategorii 1. - 4. r. se na 3. místě

Dne 8. července 2007
vzpomeneme
pátého smutného výročí,
kdy nás navždy opustil
pan

a Tys musel bez loučení,
navždy odejít.
V neznámý svět odešel jsi spát.

Dne 25.6.2007 uplynul 1 rok,
plný bolesti a smutku,
kdy nás navždy opustil náš
drahý, starostlivý manžel,
tatínek, dědeček,
pan

Václav Frček
z Poběžovic.

umístila v kolečkových bruslích
Lucie Špringerová, na 2. místě
Lada Bozděchová a na 1. místě
Lucie Pelikánová.
V kategorii 5.-9. r. se na 3. místě
v kolečkových bruslích umístil
Ladislav Bláha, na 2. místě Zdeněk Bílý a na 1. místě Tadeáš
Bastl.“ Za každé místo náležela
velká sladká odměna, a to i těm
nejmladším. Sportovní odpoledne
připravilo SRPDŠ při naší škole a
s průběhem závodu pomáhali paní uč. Přerostová, Solničková,
Teplá, Mentová, pan Chval a také
předseda SRPDŠ J. Teplý.
Konec byl kolem 18 hodiny.
Účastnice závodu
L. Špringerová a J. Pivoňková

Za tichou vzpomínku
děkují a stále vzpomínají,
zarmoucená manželka,
synové a dcera s rodinami.
Dne 6. července 2007 uplyne
11 let, co nás navždy opustila
moje drahá manželka, naše maminka, babička, paní

Emilie Duffková
z Poběžovic.

Město Poběžovice
nabízí k prodeji
osobní automobil Škoda 105 L.
Vozidlo je v pojízdném stavu, technická kontrola
platná do října 2007.
Cena 2000.-Kč - dohoda možná.
Informace na MěÚ Poběžovice

Stále vzpomínají
manžel, synové a dcera
s rodinami

POBĚŽOVICKO – vydává Městský úřad Poběžovice, nám. Míru 47, tel. 379 497 281, fax 379 497 211, e-mail: mupobezovice@arcom.cz
http://www.pobezovice.cz * Redaktor Vojtěch Kotlan * Vydavatel si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu. Názory vydavatele se nemusí vždy
shodovat s názory autorů jednotlivých příspěvků. * Tisk: Městský úřad Poběžovice – náklad 700 výtisků. * ZDARMA *
Uzávěrka příštího čísla je 23. července 2007
* Redakční rada: Mgr. M. Špačková, Bc. J. Látka *
Reg. číslo MK ČR E11530

stránka 4

